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Resumo 

Esse artigo apresenta uma análise a partir do viés do consumo, de como se dá a produção 

de conteúdo publicitário voltado para mercados segmentados no Facebook. Para analisar 

o material, foram propostas categorias para as publicações ao longo de 01 (um) mês na 

linha do tempo da marca de produtos para cabelos #todecacho. O estudo parte da premissa 

de que a internet consiste em forma de vivências simbólicas e de interação das 

experiências do sujeito. A partir disso, buscou-se relacionar e compreender as categorias 

propostas com a produção de conteúdo no digital voltada para segmento, tendo a 

identificação como motor do consumo. Objetivou-se também, compreender como a 

#todecacho assinala sua presença no digital. Como resultado, percebeu-se que a marca 

desenvolve conteúdos diversificados, visando principalmente informação, 

entretenimento, interação e reconhecimento. 
 

Palavras-chave: consumo; produção de conteúdo; segmentação de mercado; redes 
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Introdução 

Esse artigo se concentrou em analisar as publicações ao longo de 01 (um) mês da 

página no Facebook 4da linha de produtos para cabelos cacheados e crespos da Salon 

Line, a #todecacho. A escolha deste período de tempo se deu em vista de a página ter um 

grande volume de publicações, com frequência média de duas publicações por dia. A 

partir do levantamento de dados realizado no processo de análise das postagens e das 

comunicações da página, foram elaboradas oito categorias sobre os principais conteúdos 

das mesmas, afim de observar (entre outros fatores, e) ainda de maneira inicial, como a 

mudança no mercado interfere no conteúdo publicitário produzido, e como a #todecacho 

marca sua presença no digital.   

Parte-se da premissa de que durante muito tempo a grande mídia e em especial a 

publicidade ditaram diversos padrões de consumo, mas o que se observa atualmente é um 

ambiente mediatizado. Rogério Covaleski (2013) identifica tendências para entender o 

                                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Publicidade, da Intercom Júnior – XIII Jornada de Iniciação Científica em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Estudante de Graduação do 6º semestre do Curso de Comunicação Social -  Publicidade e Propaganda da Universidade 

Federal do Pará (UFPA).  E-mail: ruthsepaul@gmail.com 
3 Orientadora do trabalho. Doutora em Antropologia pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia da 

Universidade Federal do Pará; Professora Adjunta da Faculdade de Comunicação e do Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação, Cultura e Amazônia da Universidade Federal do Pará (PPGCOM-UFPA). Líder do Grupo de Pesquisa 

Comunicação, Consumo e Identidade (Consia-UFPA). E-mail: manuelacvieira@gmail.com 
4  Disponível em: https://www.facebook.com/todecacho/ 
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panorama comunicativo – e também o consumo -, para ele, “ com a convergência 

midiática e a evolução nas relações de consumo, passou-se de uma mídia de massa para 

a segmentada, até se chegar com a interatividade – a uma mídia praticamente 

personalizada” (COVALESKI, 2013, p. 38). Essa segmentação que atinge diretamente o 

conteúdo do que é comunicado, tem forte reflexo na publicidade, no sentido de ser preciso 

trabalhar com nichos e suas características de consumo e identificação. 

Para isso, é preciso entender que o consumo abrange não só a dimensão material 

como também social das relações humanas, compreendê-lo para além da compra e 

mergulhar no seu viés de identificação. Lívia Barbosa e Colin Campbell (2006, p.21) 

afirmam que o consumo “é um processo social profundamente elusivo e ambíguo”, para 

eles, o seu caráter elusivo se dá em vista de ser “pré-requisito para a reprodução física e 

social de qualquer sociedade” e, ambíguo pelo fato de que “por vezes é entendido como 

uso e manipulação e/ou como experiência; em outras, como compra, em outras ainda 

como exaustão, esgotamento e realização” (BARBOSA; CAMPBELL, 2006, p. 21).  

 Em ‘Sociedade do Consumo’,  Lívia Barbosa (2010), tece algumas considerações 

e delimitações sobre o termo sociedade de consumo – que de maneira sintética, podemos 

entender como “um dos inúmeros rótulos utilizados por intelectuais, acadêmicos, 

jornalistas e profissionais de marketing para se referir à sociedade contemporânea” 

(BARBOSA, 2010, p. 7) – e observa que a complexidade em conceituar e restringir tal 

termo, se dá pelo fato de que à tal expressão, “junta-se o caráter elusivo da atividade de 

consumir, que a torna apenas social e culturalmente percebida na sua dimensão supérflua, 

ostentatória e/ou de abundância” (BARBOSA, 2010, p. 9). O mesmo ocorre com o termo 

consumo, que é mais amplamente difundido no sentido negativo, levando em conta 

apenas questões de uso e posse, mas como bem destacam Barbosa e Campbell (2006): 

 
Consumo é ao mesmo tempo um processo social que diz respeito a 

múltiplas formas de provisão de bens e serviços e a diferentes formas 

de acesso a esses mesmos bens e serviços; um mecanismo social 

percebido pelas ciências sociais como produtor de sentido e de 

identidades, independentemente da aquisição de um bem; uma 

estratégia utilizada no cotidiano pelos mais diferentes grupos sociais 

para definir diversas situações em termos de direitos, estilo de vida e 

identidades. (BARBOSA, 2006, p. 26). 

 

Ou seja, o consumo também pode ser entendido como produtor de identidade e/ou 

identificação a partir do momento que gera reconhecimento, seja no sentido de agregar, 

como no de definir barreiras entre diferentes grupos sociais. Eis que diante de um mercado 
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cada vez mais dividido em vários targets, é preciso rever as formas de atender as 

demandas constantes de um consumo cada vez mais segmentado. É necessário repensar 

a produção de conteúdo. 

Partindo do entendimento do consumo enquanto produtor de sentido, buscou-se 

refletir através desse trabalho, sobre como a produção de conteúdo realizada por uma 

marca inserida e iniciada no âmbito da segmentação de mercado de produtos para cabelos, 

está relacionada com questões relativas à interação e geração de identificação com o 

público no digital. Visando não apenas o consumo material, mas a questão da experiência 

e empatia que a #todecacho propicia com publicações veiculadas em sua página no 

Facebook. 

 

Mercado e segmentação: Adequando-se aos anseios do consumidor  

 A dinâmica de mercado que conhecemos hoje não foi sempre assim, e 

provavelmente não será a mesma daqui algum tempo. Isso porque os mercados não são 

homogêneos. Uma empresa não pode atender a todos os clientes em mercados amplos ou 

diversificados” (KOTLER, 2006, p. 236). Para isso, é feito todo um planejamento de 

mercado, que vai desde a observação e identificação de possíveis tendências de consumo 

para que se invista em um novo segmento. Kotler (2006) entende segmento de mercado 

como “um grande grupo de consumidores que possuem as mesmas preferências” 

(KOTLER, 2006, p. 237). 

 Os segmentos surgem de movimentos espontâneos por parte dos consumidores, e 

o mercado procura se adequar aos anseios observados. Logo, “os profissionais de 

marketing não criam os segmentos, sua tarefa é identifica-los e decidir em quais vão se 

concentrar. O marketing de segmento oferece benefícios importantes em relação ao 

marketing de massa. ” (KOTLER, 2006, p. 237). Enquanto o marketing de massa é mais 

generalista, no intuito de abarcar diferentes públicos de uma só vez, o marketing de 

segmento, reage de forma contrária, trabalhando com as particularidades, à exemplo da 

marca #todecacho, objeto dessa análise.  

 Marcas e empresas que resolvam segmentar seus mercados, devem realizar um 

trabalho cuidadoso. Essa divisão não é feita de maneira ingênua, mas sim, fazendo estudo 

de tendências e pesquisas de mercado. Quantos ao método citado anteriormente — 

pesquisas de mercado —, Sant’Anna (2015) afirma consistir em:    

                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sondagem com os usuários de determinado produto para travar um 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 4 

conhecimento com as necessidades do mercado, com os níveis de 

preferência entre produtos de determinada fabricação e os de sua 

concorrência, a fim de planificar a produção industrial indo ao encontro 

dos desejos do consumidor, diminuindo as suas resistências no ato da 

compra” (SANT’ANNA, 2015, p. 59)  
 

Dessa maneira, as empresas garantem parcelas cada vez maiores com lógica da 

segmentação de mercados, oferecendo produtos que buscam cumprir com suas funções 

enquanto produtos, e também sejam específicos para determinado público. Assim, as 

marcas e/ou empresas demonstram uma dedicação maior aos consumidores daquele 

segmento, fazendo com eles se identifiquem com a postura adotada e os conteúdos 

produzidos. 

 

Mercado de produtos para cabelos e a segmentação da Salon Line 

O mercado de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos está em constante 

expansão, segundo publicação da ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de 

Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) com dados da Euromonitor de 2016, o Brasil 

ocupa a quarta posição no ranking mundial de consumidores de produtos de higiene e 

beleza, ficando atrás apenas do Japão, China e Estados Unidos. O setor fechou o ano de 

2016 com um crescimento de 4,8% e R$102.288,00 gastos com produtos desse segmento 

(ABIHPEC, n. p., 2017). Entre os produtos mais adquiridos pelos brasileiros, estão os 

para cabelos.  

A rotina de cuidados com a beleza e em especial com cabelos, é predileção 

nacional.  Segundo pesquisa publicada no portal M de Mulher, o cabelo é “parte essencial 

no ritual da beleza” das brasileiras”, 37% consideram um fator de necessidade para 37% 

ir ao salão 5 ,  86% demonstram interesse em conhecer os benefícios dos produtos 

utilizados para cuidar das madeixas, e esse apreço em cuidar das madeixas está 

diretamente ligado à autoestima, pois 74% das mulheres brasileiras sentem-se mais 

confiantes com o cabelo bonito.  

Acompanhando esse movimento, tem se mostrado mais perceptível a quantidade 

de pessoas (em sua maioria mulheres), que estão deixando de lado os procedimentos 

químicos para assumirem a forma natural dos cabelos, sejam eles cacheados, ondulados 

ou crespos.  No Brasil, segundo dados6  da empresa de cosméticos L’Oreal,56% das 

                                                                 
5 Dados de uma pesquisa realizada em agosto de 2011 pelo IBOPE em parceria com a Unilever, publicada no portal 

M de Mulher. Disponível em:  http://mdemulher.abril.com.br/cabelos/brasileira-gasta-35-minutos-por-dia-cuidando-

do-cabelo-diz-pesquisa/. 
6 Dados publicado por Hyndara Freitas do O Estado de S. Paulo. Disponível em: http://emais.estadao.com.br/noticias/ 

comportamento,transicao-capilar-mulheres-abandonam-alisamentos-e-assumem-cabelos-naturais,10000049046 
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mulheres possuem cabelos cacheados ou crespos, mas desse total, 63% desejam ter cabelo 

liso. Hyndara Freitas (2016) justifica que esse desejo ocorre porque “tanto a indústria de 

cosméticos quanto a publicidade e a moda ignoraram, por muito tempo, os fios não lisos” 

(FREITAS, 2016, n. p.), porém nos últimos anos esse cenário tem mudado. Há um 

crescente movimento de auto aceitação, fruto por exemplo, do “fortalecimento e discurso 

das ideias feministas, com a quebra de padrões estéticos” (DIAMANTINO, 2017, p. 9). 

Além disso, com a “popularização das redes sociais e principalmente o YouTube” foi 

criada uma verdadeira rede de trocas de experiências capilares, principalmente para quem 

está no período de transição capilar7 (DIAMANTINO, 2017, p. 9). 

  Diversas publicações e pesquisas realizadas por diferentes empresas e 

instituições demonstram essas modificações. Uma análise de Tendências para o mercado 

de beleza feita pelo SEBRAE (2017) aponta que “para os negócios do setor, atender à 

nova demanda exige criatividade na hora de pensar alternativas que vão potencializar as 

experiências e sensações buscadas pelo consumidor” e defende que a “segmentação traz 

novo ritmo para o mercado da beleza” onde os tratamentos para cabelos cacheados e 

danificados por química estão entre os mais procurados (SEBRAE, 2017). Diante do 

cenário de mudanças, as empresas têm lançado e relançado produtos e linhas dedicadas 

exclusivamente para o público com cabelos com curvas, a exemplo da Salon Line. 

Presente há 20 anos no mercado, a empresa brasileira Salon Line, é fabricante de 

tinturas, cremes de tratamento, aparelhos elétricos (como secadores, modeladores e 

chapinhas) etc. De olho nessa mudança comportamental, a empresa lançou em setembro 

de 2015 durante a Beauty Fair (feira internacional de beleza, que reúne diversos 

profissionais e empresas do ramo anualmente) a linha #todecacho. Nas semanas seguintes 

ao lançamento os produtos começaram a ser vendidos.  

A divulgação de produtos desse segmento, assim como #todecacho, tem como 

aporte principal o discurso de aceitação e elevação da autoestima. Há de se considerar 

que mesmo com esses discursos e mercado apontando para outros caminhos, o cabelo liso 

ainda predomina nos conteúdos veiculados principalmente na TV e em revistas. Mas já é 

possível notar que “o estilo liso começou a ceder um pouco de espaço para curvas que, 

na indústria da comunicação, simbolizam mais do que um tipo de fio”, e assim, “além de 

investir no desenvolvimento de produtos voltados para esses tipos de fios, as marcas 

                                                                 
7 Período caracterizado pelo não uso de produtos químicos que deixam o cabelo liso, para que o cabelo cresça em seu 

formato natural. 
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também vêm procurando dar mais visibilidade às mulheres cacheadas em suas campanhas 

e ações” (SACCHITIELLO, 2017, n. p.), tentando produzir conteúdo que seja 

representativo para o público em questão.   

 

A página da #todecacho no Facebook 

 Aliada à grandes tendências de mercado decorrentes de mudanças como a 

convergência midiática e o fim da comunicação unidirecional, “com a consolidação da 

web 2.0, chegamos finalmente ao estágio mais avançado, o da interação, da participação 

e da colaboração” (ACHUTTI, 2010, p. 37).  Sendo possível o contato direto entre o 

público e as marcas, por intermédio de diferentes plataformas, tais como blogs, e-mails e 

redes sociais, sendo assim, cabe as marcas conduzir essa interação lembrando que “o foco 

de uma ação digital – o consumidor – é o mesmo de uma ação off line e que o seu 

comportamento, seja na internet ou fora dela, reflete os mesmos desejos, necessidades e 

valores que ele traz das experiências no mundo real” (ACHUTTI, 2010, p. 37). 

 A Salon Line como forma de interagir com o público consumidor, mantém a 

página no Facebook da marca #todecacho. Com um total de 1.786.573 curtidas 8  e 

frequência de publicações diária, a página é descrita como um espaço dedicado às 

consumidoras da linha: “A Salon Line criou esse cantinho especialmente para você...bem 

vinda ao Universo das Cacheadas”.  É válido lembrar, que desde o seu lançamento, a 

marca já tinha sua presença no forte no digital, mesmo por ser esse o ambiente em que 

mulheres postavam relatos e compartilhavam dicas sobre o retorno às origens capilares. 

                                                                 
8 Dado verificado em 11 de junho de 2017. 

Imagem 1: Página inicial da #todecacho 

 
Fonte: https://www.facebook.com/todecacho/ 

 
 

https://www.facebook.com/todecacho/
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 Ou seja, muito mais que identificar um novo filão de mercado para obtenção de 

lucro, é importante estar atento ao valor percebido.  As marcas “devem refletir as crenças 

do mercado-alvo, descobrindo valores que têm relevância emocional para este mercado, 

criando produtos a partir disto. Desta forma o consumidor vê seus princípios refletidos 

nos valores da marca, garantindo um relacionamento mais duradouro” (ACHUTTI, 2010, 

p. 18). A internet é o espaço que propicia a divulgação e a manutenção da imagem da 

#todecacho, por ser um meio atrativo e com alto poder de difusão.  

 O nome da linha com a simbologia que remete às hashtags, demonstra uma forte 

tentativa de vínculo com o digital. Quanto à linguagem, a página é jovial e bem-

humorada, procurando estar mais próxima do público conectado à rede. Elisabeth Saad 

Corrêa (2005), considera que o “medium Internet requer mudanças nos processos 

editoriais e de linguagem para aproveitar as novas possibilidades de estruturação narrativa 

através do hipertexto, da multimídia e da interatividade” (CORRÊA, 2005, p. 106).  As 

publicações analisadas caracterizam-se por ora apresentar ilustrações, ora fotos, mas 

sempre com um design com cores vibrantes.  

  

 Categorias de publicações – descrição e análise 

 Para o estudo, propomos como metodologia de análise das publicações, a criação 

de algumas categorias conforme o conteúdo publicado. As publicações observadas foram 

somente do mês de abril por conta do volume de publicação da página. A frequência de 

postagem atual é diária. No mês de abril houveram 47 publicações, que obedeciam a regra 

de 2 duas publicações durante os dias úteis e apenas 1 publicação no sábado e domingo. 

Houve exceção apenas em 3 dias úteis onde ao invés de 2 só houve 1 publicação, como 

pode ser observado na (Tabela 2). 
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 Após a observação de todas publicações feitas durante o mês de abril de 2017, 

chegamos a 8 categorias (Tabela 1): Autoconfiança; Datas comemorativas, Dicas de 

cuidados e penteados, Engajamento, Live com blogueiras, Novas parcerias, Promoção e 

divulgação de produtos e Quotes. 

A categoria que denominamos Autoconfiança, engloba publicações com a presença 

(além de ilustrações) de frases que estimulam a autoestima e empoderamento das 

consumidoras. A produção desse tipo de conteúdo é relevante para trabalhar o 

reconhecimento das crespas e cacheadas como parte de um mesmo grupo, ancorado pela 

#todecacho. Segundo Achutti (2010), “ao perceber que a marca o faz sentir-se parte 

integrante de um grupo, o consumidor vê sua relação com a mesma se intensificar. O 

sentimento de pertencer a uma determinada tribo faz parte da natureza humana” 

(ACHUTTI, 2010, p. 19). 

Imagem 3: Publicação inserida na categoria Datas comemorativas. 

 
Fonte: Página da #todecacho no Facebook. 

 
 

Imagem 2: Colagem com as publicações inseridas na categoria Autoconfiança. 

 

 
Fonte: Página da #todecacho no Facebook. 

. 
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Em Datas comemorativas, inserimos uma publicação temática que aproveitou o 

período de Páscoa; Dicas de cuidados e penteados, como o próprio nome sugere, são 

publicações em que foi ensinado algum penteado, mas tendo como dia de uso algum 

produto #todecacho. As publicações dessa categoria seguem um mesmo formato, todas 

mostram 4 imagens de passo a passo com um círculo colorido ao meio – na interseção 

das imagens –  com um produto da marca em cima. As imagens do passo a passo são de 

blogueiras e/ou embaixadoras da marca, seguido de texto suporte que entre outras 

informações tem o link para acesso ao passo a passo com detalhes. 

Engajamento é a categoria de publicações em que consideramos que a #todecacho 

instiga as consumidoras a usarem as ferramentas (reações, comentar, marcar o perfil de 

alguém etc.) do Facebook para responder a algumas provocações da publicação, seja ela 

um questionamento para saber qual o tamanho e cor atual do seu cabelo ou quem te 

inspira. Ou seja, há um estímulo à conversação, e entende-se que: 

 
                                      Embora a conversação seja compreendida como um fenômeno falado 

(Pridham, 2001; Marcuschi, 2006), a apropriação das ferramentas 

textuais da mediação do computador passou a indicar uma simulação 

da conversação e uma percepção de uso conversacional” (RECUERO, 

2014, p. 2). 
  

  Por intermédio de convenções que simulam e criam correspondências com a 

comunicação oral e as ferramentas disponíveis no Facebook, tais como comentar, o 

botão curtir, a opção de compartilhar e mais recentemente, as reações, garante-se a 

participação e conversação (RECUERO, 2014).  

 O curtir é tido principalmente como forma de legitimar o que está sendo posto, e 

comentar, segundo Raquel Recuero (2014) “é uma ação que não apenas sinaliza a 

participação, mas traz uma efetiva contribuição para a conversação” (RECUERO, 2014, 

Imagem 4: Exemplo de publicação inserida na categoria Dicas de cuidados e penteados. 

 
Fonte: Página da #todecacho no Facebook. 
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p. 7). As reações, por usa vez, foram resultado de uma das últimas atualizações do 

Facebook, seguindo uma tendência crescente na comunicação digital que são os emojis 9, 

com elas, é “possível monitorar o real sentimento de satisfação ou repulsa pelo conteúdo 

exposto” (AMARO; GOMES; MENDES, 2016, p. 139-140). Em algumas publicações da 

categoria engajamento, a #todecacho propõe que o público use as reações para responder 

à alguma pergunta do conteúdo publicado – como por exemplo, para as consumidoras 

indicarem o grau de curvatura de seus fios de acordo com as reações que eles indicam, 

tipo 2A, B e C reage com curtir, tipo 3A, B ou C com amei, e assim em diante. 

A categoria seguinte, Live com blogueiras nada mais é do que a reunião de 

publicações para informar sobre uma ação frequentemente realizada pela #todecho –  as 

transmissões ao vivo com blogueiras abordando em cada edição um tema diferente. Nas 

imagens que acompanham a publicação como um todo, observou-se sempre a presença 

de uma peça com foto de duas pessoas que farão a transmissão (uma blogueira 

acompanhada de algum profissional cabelereiro ou duas blogueiras), contendo os nomes, 

tema e horário das transmissões. Aqui, percebemos um tipo de conteúdo e divulgação de 

                                                                 
9 Pequenas imagens diversificadas – que podem inclusive ser de rostos expressivos, talvez daí sua confusão com os 

emoticons –, organizadas em um formato semelhante ao de um alfabeto ou de um teclado, que podem ser usadas nas 

trocas de mensagem pela internet, não apenas adicionando emotividade, mas também ajudando a compor o sentido da 

mensagem. Ainda que haja um pacote “padrão” desses emojis, composto dos elementos mais frequentemente utilizados, 

há inúmeros outros pacotes, que podem ser baixados nos celulares e usados para ilustrar as conversas nos mais diversos 

aplicativos. (POMPEU; SATO, 2015, p. 3 apud AMARO; GOMES; MENDES, 2016, p. 133). 

Imagem 5: Colagem com exemplos de publicações inseridas na categoria Engajamento. 

    

    
Fonte: Página da #todecacho no Facebook. 
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ação voltada ao entretenimento, muito presente no atual modelo de publicidade híbrida, 

onde a mesma “se mescla ao conteúdo e, por si só, passa a ser compreendida e consumida 

por parte do público como entretenimento. É uma nova maneira de se trabalhar a 

comunicação publicitária, baseada na aglutinação de três fatores: informar 

persuasivamente, interagir e entreter” (COVALESKI, 2013, p. 23). 

   A categoria Novas parcerias englobou duas publicações que tinham como fim 

anunciar a cantora Ludmilla como nova embaixadora da marca. Ação estratégica que visa 

construir um relacionamento com os consumidores valendo-se de uma figura pública que 

também está vivenciando o processo de transição capilar como muitas das consumidoras 

#todecacho. 

 Somando o maior número de publicações durante o período analisado, a categoria/ 

Promoção e divulgação de produtos, apresenta publicações de lançamentos de novos 

produtos, bem como a promove alguns já disponíveis. Além das imagens, observou-se/ 

um texto de apoio enaltecendo os principais benefícios e sempre se dirigindo à figura das 

consumidoras enfatizando o quanto irão ficar com madeiras bonitas e saudáveis. A última 

categoria elaborada conforme os dados coletados, foi Quotes. Nela enquadramos 

Imagem 6: Colagem com exemplos de publicações inseridas na categoria Live com blogueiras. 

    
Fonte: Página da #todecacho no Facebook. 

 

 

 

Imagem 7: Colagem com publicações inseridas na categoria Novas parcerias. 

  
Fonte: Página da #todecacho no Facebook. 

. 
 

 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 12 

publicações que continham o padrão de uma citação, indicação de autoria e uma foto do 

autor da citação. 

  O estudo ainda que breve e inicial, dos conteúdos publicados na página da 

#todecacho no Facebook permitiu vislumbrar como ela trabalha a sua presença no digital, 

produzindo conteúdos diversificados para seu público. Um ponto chave é entender que as 

empresas são responsáveis pela produção de conteúdo, portanto devem “tornar-se 

interessante para o consumidor e a grande habilidade está em saber contar histórias, ser 

envolvente, navegar em um universo relacionado aos valores da marca sem incitar ao 

consumo, sem cair direto na oferta” (FIGUEIREDO, 2014, p. 134), pois o estímulo ao 

consumo se dá principalmente pela identificação com a marca, posicionamento, e claro, 

o produto ou serviço ofertado.  

 Indo para o campo mais técnico e maneiras de produzir textos para internet, 

Celson Figueiredo afirma que “uma das mais recentes (e desafiadoras) tarefas dos 

redatores no meio digital diz respeito ao que se convencionou chamar de branded content. 

Trata-se de produzir conteúdo para as marcas”, pois “o que se exige é que a marca gere 

Imagem 8: Colagem com exemplos de publicações inseridas na categoria Promoção e divulgação 

de produtos. 

  
Fonte: Página da #todecacho no Facebook. 

 
 

Imagem 9: Captura de tela com exemplo de publicação inserida na categoria Quotes 

                                                           
Fonte: Página da #todecacho no Facebook. 
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conteúdo com a personalidade daquela marca. Esse conteúdo irá garantir fidelidade e 

frequência do consumidor no site da empresa, no relacionamento com a marca. É, 

portanto fundamental produzir conteúdo inteligente, divertido, novo” (FIGUEIREDO, 

2014, p. 137). As publicações da #todecacho apresentam conteúdos informativos, 

descontraídos, estimulam a interação constante, e também servem como banco de dados 

e/ou serviço de atendimento ao consumidor, conforme os consumidores reagem ao 

conteúdo publicado.  

 A #todecacho também marca sua presença no digital dando ao consumidor a 

oportunidade de interagir diretamente com a marca, pois “na internet, o consumidor tem 

voz. Se na mídia tradicional ele recebia em silêncio a mensagem, ou no máximo mudava 

de canal, agora ele tem voz ativa, se expressa e é ouvido cada vez mais atentamente, em 

especial nas redes sociais” (FIGUEIREDO, 2014, p. 134). Daí a importância da produção 

contínua e pertinente ao público.  

 Considerações finais 

 Com o estudo, ainda que incipiente, foi possível estabelecer algumas conexões 

entre segmentação de mercado e a comunicação publicitária propiciada pelo 

desenvolvimento da internet e inserção das marcas no ambiente digital. O mercado atual, 

e em especial no digital, se constitui cada vez mais diferenciado e divido em nichos, 

incentivando as marcas a adaptar-se aos anseios dos consumidores. Assim, as marcas 

passam produzir conteúdos pertinentes aos valores de seu público, fazendo com haja 

maior identificação com a marca. 

 A criação de uma linha específica para cabelos crespos e cacheados, a #todecacho, 

confirma a demanda de um mercado segmentado na questão dos produtos que anseiam e 

também quanto ao conteúdo.  A análise das categorias de publicações da página da 

#todecacho no Facebook, apontou para uma busca contínua pela identificação com as 

consumidoras (e consumidores) da marca. As categorias propostas indicam que a 

#todecacho marca sua presença no digital através de conteúdos relativos à informação, 

entretenimento, interação e reconhecimento do target. Mais do que nunca, a produção de 

conteúdo paras marcas responde por uma boa parte de seu sucesso, principalmente na era 

digital enquanto espaço de vivências simbólicas, onde os valores de marca podem ser 

melhor difundidos e direcionados. 
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